ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 28/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 619/2001
Περίληψη
Έγκριση ισολογισμού, απολογισμού και έκθεσης
πεπραγμένων έτους 2000 της δημοτικής
επιχείρησης «Τεχνικών Έργων Βέροιας Δ.Ε.Τ.Ε.Β.
«Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Δήμου Βέροιας.
Σήμερα 5 Νοεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο,
ύστερα από την με ημερομηνία 1-11-2001 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο
σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
611/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Κεσίδης, Π.
Αγαθαγγελίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 615/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 617/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Κ. Κόλβατζης,
Α. Κεσίδης, Χ. Γεωργιάδης, Γ. Μανακούλης.
4) Κατά την ψηφοφορία της υπ’ αριθ. 618/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Κεσίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 619/2001
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Γ.
Μανακούλης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Α.
Κεσίδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης, Π.
Αγαθαγγελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 24-10-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης
«Τεχνικών Έργων Δήμου Βέροιας «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» με την αριθ. 27/01 απόφασή του
ενέκρινε τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων έτους 2000.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 282 του ΔΚΚ το Δημοτικό
Συμβούλιο εγκρίνει τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων της επιχείρησης.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να εγκρίνει ή όχι τον
ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων της παραπάνω επιχείρησης.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την έκθεση πεπραγμένων, τον
απολογισμό και τον ισολογισμό έτους 2000 της παραπάνω δημοτικής επιχείρησης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πέτκος :Η επιχ/ση ολοκλήρωσε και παρέδωσε στο έτος 2000 το Ινστιτούτο
Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής (πρώην Αρχοντικό Μπέκα) και το οποίο ήδη
λειτουργεί. Ξεκίνησαν το 1999 και συνεχίστηκαν το 2000 τα εξής έργα: α)Το Κέντρο
Τουριστικής Προβολής και Ενημέρωσης
και Λαογραφίας (πρώην Αρχοντικό
Μπόζογλου), το οποίο ολοκληρώθηκε στο 2001, β)Η αναπαλαίωση του Αρχοντικού
Αναστασίου, όπου θα στεγασθεί το Γ.Α.Κ., ήδη στο 2000 αποκαταστάθηκε ο φέρων
οργανισμός του κτιρίου, γ)Η διαμόρφωση και ανάπλαση των παρόχθιων ζωνών της
κοίτης Τριποτάμου το οποίο χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Επίσης άλλα 2 έργα
που διαχειρίζεται η ΑΝΗΜΑ μέσω του προγράμματος LEADER ΙΙ: α)Η προστασία
και βελτίωση του περιβάλλοντος στην κοίτη Τριποτάμου με 80 εκ. και β)οι κυψέλες
Παραδοσιακών Τεχνών με 80 εκ.
Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ βοήθησε το Δήμο ώστε να υλοποιήσει η Τεχνική Υπηρεσία το
Τεχνικό Πρόγραμμα. Στα έσοδα
προβλέφθηκαν 477.110.169 δρχ, και
πραγματοποιήθηκαν 456.386.559 δρχ. και στα έξοδα προβλέφθηκαν 432.313.969 δρχ.
και πραγματοποιήθηκαν 456.386.559 δρχ. έχουμε δε στα έξοδα μία υπέρβαση ύψους
24 εκ. περίπου. Αυτό οφείλεται στο ότι τα έργα βρίσκονταν σε εξέλιξη αλλά δεν
μπορούσαν να πιστοποιηθούν.
Δήμαρχος :Η έκθεση των λογιστών αναφέρει στο τέλος της ότι «…Σημαντικό
είναι να τονίσουμε την άριστη διατήρηση του αρχείου από τον λογιστή της επιχ/σης ο
οποίος όσες φορές χρειάστηκε μας έδινε πληροφορίες, διευκρινίσεις, επεξηγήσεις. Η
επιχ/ση τήρησε ορθά το λογιστικό σχέδιο ως προβλέπεται. Επαληθεύσαμε τη
συμφωνία του περιεχομένου της διαχείρισης της ΔΕΤΕΒ με τις σχετικές οικονομικές
καταστάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της
επιχ/σης και απεικονίζουν πραγματικά την περιουσιακή διάρθρωση και την
οικονομική θέση κατά την 31-12-2000 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που
έληξε αυτή την ημερομηνία βάση των σχετικών διατάξεων κλπ.».
Το διάβασα γιατί πρέπει να έχουμε την συναίσθηση ότι το θέμα που
συζητούσαμε πριν, είναι, δυστυχώς, μία μελανή κηλίδα μέσα σ΄ένα τοπίο που είναι
τελείως διαφορετικό σ΄ότι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών και από τις δημ.
επιχ/σεις, τη διαφάνεια, τη σοβαρή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα.
Πρόεδρος :Ερωτήσεις; Όχι. Τοποθετήσεις.
Ουρσουζίδης: Κρίνοντας από το έργο που παρουσίασε ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ θελω να
πω ένα μπράβο στον πρόεδρο για τη σωστή διαχείριση, στον αρμόδιο του οικονομικού
τομέα, στην υπάλληλο κ. Ανδρεάδου η οποία είναι ο «μάστορας» των διατηρητέων
μνημείων στο Δήμο και σ΄όλο το προσωπικό οι οποίοι αναδεικνύουν την ιστορία που
έρχεται από το παρελθόν και δημιουργούν προϋποθέσεις για το μέλλον.

Σκουμπόπουλος :Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι είναι άριστη η
απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων όπως το λέει και η έκθεση των ελεγκτών. Όμως
κάθε χρόνο θα το λέω ότι απ΄αυτά τα στοιχεία που έχουμε δεν μπορούμε να
σχηματίσουμε εικόνα για το έργο που παράγει η επιχ/ση. Κι επειδή οι αντιγραφές
πολλές φορές προδίδουν τους αντιγραφείς θέλω να μου εξηγήσετε πως γίνεται το δ/κό
συμβούλιο να συνεδριάζει στις 1/10 και να γράφεται στην έκθεση πεπραγμένων ότι το
έργο «Κέντρο Τουριστικής Προβολής …» προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο
2001. Το ίδιο για το έργο «Κυψέλες Παραδοσιακών Τεχνών». Τελείωσαν ή όχι;
Επειδή είναι ελλιπέστατη η έκθεση πεπραγμένων και αυτό είναι το πολιτικό
κίνητρο που εμείς πρέπει να κρίνουμε, το κρίνω, με την ίδια ευκολία που είπα άριστο
για το προηγούμενο, κάκιστο γι αυτό.
Θα πρέπει να μας πείτε πόσο προσωπικό απασχολήθηκε και ποιοί οι μισθοί
τους, πόσα υλικά χρησιμοποιήθηκαν κλπ. για κάθε έργο ανά έτος για να κρίνουμε εάν
το έργο είναι παραγωγικό, οικονομικό κλπ. Δώστε περισσότερα στοιχεία για να
μπορούμε να εγκρίνουμε τον ισολογισμό.
Η Προγραμματική Σύμβαση που συνήψε ο Δήμος με τις δημ. επιχ/σεις με σκοπό
να μετακινούνται οι υπάλληλοι, να προσλαμβάνονται υπάλληλοι και όλα όσα λέμε κάθε
φορά μας αναγκάζουν να είμαστε αρνητικοί.
Πέτκος :Γράφηκε ότι θα τελειώσουν τα έργα 31/8 επειδή πέσαμε την περίοδο
των διακοπών και τότε έπρεπε να τελειώσουμε. Η έκθεση πεπραγμένων είχε γίνει
νωρίτερα. Δεν μπορέσαμε να συνεδριάσουμε επειδή απουσίαζαν αρκετοί σε διακοπές.
Δεν διορθώθηκε όταν συνεδριάσαμε στις 1/10.
Οι δαπάνες αναφέρονται αναλυτικά κατά έργο στο λογιστήριο.
Σκουμπόπουλος :Το λογιστήριο ξέρω ότι τα έχει.
Πέτκος :Ν΄ αναφερθώ σε τόσα νούμερα τώρα;
Πρόεδρος :Τελειώσατε;
Πέτκος :Ναι.
Πρόεδρος: Ποιοι εγκρίνουν τον ισολογισμό;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α. Δελαβερίδης, Δ. Πέτκος, Κ.
Κόλβατζης, Ε. Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Λ. Τάκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Σ.
Γεωργιάδης, Π. Πιτούλιας, Μ. Σουμελίδης, Α. Ταραλάς, Γ. Μανακούλης.
Πρόεδρος: Ποιοι καταψηφίζουν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Λ. Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ι. Ακριβόπουλος, Μ.
Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 24-10-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την έκθεση πεπραγμένων, τον απολογισμό και τον ισολογισμό έτους 2000 της
δημοτικής επιχείρησης «Τεχνικών Έργων Βέροιας Δ.Ε.Τ.Ε.Β. «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Δήμου
Βέροιας.
3.- Την με αριθ. 27/2001 απόφαση του δ/κού συμβουλίου της παραπάνω δημοτικής
επιχείρησης με την οποία εγκρίθηκαν η έκθεση πεπραγμένων, ο απολογισμός και ο
ισολογισμός της επιχείρησης έτους 2000.
4.- Το από 3-7-2001 πιστοποιητικό έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου των ελεγκτών της
παραπάνω επιχείρησης.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 282 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων, τον απολογισμό Εσόδων - Εξόδων και τον
ισολογισμό έτους 2000 της Δημοτικής Επιχείρησης «Τεχνικών Έργων Βέροιας
Δ.Ε.Τ.Ε.Β. «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Δήμου Βέροιας ο οποίος εμφανίζει σύνολο ενεργητικού
και παθητικού δρχ. 249.179.601.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 619 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 23-1-2002
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